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Bevezetés

A transzgénikus fajták előállításá-

ban és vetőmagpiacainak globális 

megszerzésében óriási verseny ala-

kult ki a világon az 1980-as évektől, 

az első GM-növények előállítását kö-

vetően. Vegyipari konszernek több 

lépcsőben fuzionáltak, majd felvá-

sárolták a világ legnagyobb vető-

magvállalatait. Végül a 20. század 

első évtizedére kialakultak azok a 

multinacionális cégek, melyek már 

képesek dollár milliárdokat befek-

tetni a transzgénikus növényfajták 

előállításába, hatósági engedélyez-

tetésébe, globális forgalmazásába 

és szabadalmi védelmébe.

A globális piacok feletti uralmuk a 

közeljövőben megdönthetetlennek 

látszik a következők miatt:

Rajtuk kívül nincs a világon 

olyan tőkeerős gazdasági sze-

replő (ország, vállalat stb.), mely 

100 millió USD-t lenne képes 

befektetni 1-1 nóvum értékű 
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ROVA TVEZETŐ:

Dr. Heszky László akadémikus

Tanuljunk „géntechnológiául” (14.)  

A transzgénikus (GM) fajta előállítása (III./4.)

Dr. Heszky László
SzIE Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Genetika és Biotechnológiai Intézet, 

Gödöllő

GM-fajta előállítása szabadalomvásárlással

Az előző 13. részben az eredeti (originális) fejlesztésű GM-fajta előállítását mutattuk be. A legtöbb ország-
nak és nemesítő cégnek azonban nincsenek dollár milliárdjai, amivel versenyezni tudnának a globális cé-
gekkel, nóvum értékű transzgénikus (GM) fajták előállításában és a vetőmagpiacaiért folyó nemzetközi 
versenyben. Számukra alternatívaként kínálkozik a szabadalomvásárlás. Ebben a részben olyan GM-fajta 
előállítását mutatjuk be, melyek nemesítése egy eredeti GM-fajta szabadalmának, vagy szabadalmainak 
felhasználására alapul. 
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1. ábra  
GM-fajta (hibrid) előállítás alternatív lehetőségei a növénynemesítő 

számára
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GM-fajta előállításába, sőt azo-

kat az egész világon forgalmaz-

ni és világszabadalmakkal véde-

ni.

 Rajtuk kívül nincs a világon 

olyan gazdasági szereplő, mely 

nyereségéből olyan összegeket 

lenne képes visszaforgatni a ku-

tatásba és fejlesztésbe, melyek 

lehetővé teszik a legfontosabb 

gazdasági növények strukturális 

és funkcionális genomanalízi-

sét, a gazdaságilag jelentős gé-

nek izolálását, felhasználását és 

globális szabadalmi védelmét.

Végeredményben azok a cégek, 

melyek jelenleg uralják a GM-fajták 

globális piacát, képesek minden 

konkurens céget kizárni a verseny-

ből a GM-fajtáik, génjeik, transzgén-

jeik, sőt a gazdaságilag jelentős tu-

lajdonságok kialakítása, vagy 

módosítása molekuláris megközelí-

téseinek szabadalmi védelmével. A 

lényeg tehát, hogy senki sem tud 

olyan fajtát előállítani, amivel ők 

rendelkeznek, mert minden odave-

zető utat szabadalommal védenek. 

A hagyományos nemesítő számá-

ra tehát nem marad más lehetőség, 

ha elő akarja állítani a saját hagyo-

mányos fajtájának, vagy fajtáinak 

GM-változatát, mint a szabadalom-

vásárlás (1. ábra).

A szabadalom és megszerzése

A növényi géntechnológia eseté-

ben a szabadalom leglényegesebb 

része maga a génkonstrukció 

(transzgén, expressziós vektor), 

mely a gazdaságilag jelentős gént 

vagy géneket tartalmazza. A gén-

konstrukció megkérhető molekulá-

ris formában, vagy az adott növény-

faj egy vonalába építve. Ennek a 

vonalnak a nemzetközileg elfoga-

dott neve az „event” (2. ábra).

A nemesítő szempontjából a sza-

badalom tehát magát a gazdaságilag 

jelentős tulajdonságot kódoló gént 

vagy géneket jelenti. A szabadalom 

tulajdonosa (multinacionális válla-

lat) és a felhasználó (nemesítő) ter-

mészetesen külön megállapodás-

ban rögzítheti a génkonstrukció 

egyes elemeinek (pl. promóter, 

markergén stb.) szabadalmi védett-

ségével, továbbá magával a transz-

génnel előállított új GM-fajta hivata-

los minősítésével és kereskedelmi 

forgalmazásával kapcsolatos feltéte-

leket. Nyilvánvaló, hogy a hagyomá-

nyos nemesítő számára ez a megál-

lapodás mindenképpen bizonyos 

fokú kiszolgáltatottságot jelent. Ez 

utóbbi problémával a dolgozatban 

nem foglalkozunk, de a rizikóténye-

zőkről szóló részben erre még visz-

szatérünk.

A génátvitel a hagyományos 

fajtába

A 2. ábra mutatja, hogy a transz-

gént vagy az eredeti molekuláris 

vektorba, vagy az adott faj egy vona-

lába építve lehet megkapni. A gén-

transzfer technikája emiatt lehet 

molekuláris transzformáció, illetve 

keresztezéses génátvitel. 

Molekuláris géntranszfer

A transzgént azoknak a nemesí-

tőknek kell a génkonstrukció for-

májában megkérni, akik olyan nö-
vényfajokkal dolgoznak, melyek 
generációváltása több évet igényel 
(pl. fás szárú gyümölcsfajok, erdei 

fafajok, szőlő stb.), ezért a kereszte-

zéssel és visszakeresztezéssel való 

génátvitel évtizedekig tartana. Ezen 

fajok nemesítőinek egy olyan intéz-

ményt (labort) – ami felkészült a 

molekuláris (közvetlen vagy közve-

tett) géntranszferre – (2./A. ábra) 

kell megbíznia a vektorkonstrukció 

beépítésével a meglévő fajtáikba 

vagy vonalaikba (klónjaikba). 

Ebben az esetben a transzgénikus 

növény előállításának folyamata 

azonos azzal, amit az Agrofórum 

2011. februári, márciusi, áprilisi és 

májusi számaiban a géntranszfer 

technikákról, a GM-növény regene-

rálásáról, az integráció, a működés 

és öröklődés bizonyításáról írtunk. 

A GM-növényfajta nemesítése pe-

dig azonos az Agrofórum előző, 

2011. júliusi számában az eredeti 

fejlesztésű transzgénikus fajta ne-

mesítéséről írtakkal. Ebben a dolgo-

zatban ezért csak a keresztezéses 

génátvitellel foglalkozunk. 

Géntranszfer hagyományos 
keresztezéssel

Abban az esetben, ha az 1-2 éves 
növényfajok (kukorica, ga bonafé-

lék, napraforgó, repce, szója, papri-

ka, paradicsom, burgonya stb.) ha-

gyományos fajtákat előállító 

nemesítője szeretné tovább javítani 

fajtáját/fajtáit olyan tulajdonsággal/

tulajdonságokkal, melynek génje/

génjei már ismertek, sőt géntechno-

lógiai alkalmazásuk is sikeres, akkor 

célszerű ezeket a géneket megvásá-

rolnia. Amennyiben sikerül a szaba-

dalom tulajdonosával megegyeznie, 

és a nemesítőnek nincs saját mole-

kuláris laborja, célszerű a transzgé-

2. ábra  
Szabadalom vásárlása esetén a transzgén  hagyományos fajtába történő 

bejuttatásának (géntranszfer) lehetséges alternatíváit   a molekuláris 
transzformáció (A), valamint a keresztezéses géntranszfer (B) jelentik
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neket az adott faj egy vonalába 

(event) építve kérnie (2/B. ábra).

Ebben az esetben a szabadalom 

tulajdonosa magvakat fog küldeni a 

nemesítőnek, aki azokból növénye-

ket nevel fel, lehetőleg zárt rend-

szerben (fitotron, speciális üveg-

ház). Ezeket a növényeket mint 

transzgén donorokat használja fel 

pollenadódként, tehát megporzó 

apa vonalként a saját fajtájával/vo-

nalával való keresztezés során. Ter-

mészetesen ezzel a keresztezéssel 

amellett, hogy a transzgént bevitte a 

hagyományos fajtába/vonalba, te-

hát az első utódnemzedék (F
1
) 

egyedeinek egy része tartalmazni 

fogja a transzgént, magát a fajtát is 

alaposan elrontotta. Ennek oka, 

hogy az F
1
 egyedek genomjának 

(kromoszómáinak) 50 %-a transz-

gén donor vonalból származik. E 

probléma kijavítása viszont speciá-

lis nemesítési módszert és viszony-

lag hosszú időt igényel. 

GM-fajta nemesítése 

visszakeresztezéssel

A nemesítő célja tehát az, hogy 

eredeti formájában és tulajdonsága-

ival kapja vissza a saját fajtáját úgy, 

hogy az a transzgént is tartalmazza. 

Ennek a célnak elérésére szolgál a 
szelekcióval kombinált visszake-
resztezés, más néven ’back cross’ 
módszer (BC). Miután a saját fajtán-

kat megporoztuk a GM-vonallal, a 

kapott F
1
 generációt visszakeresz-

tezzük a saját fajtánkkal, ezért azt 

rekkurens fajtának is nevezzük. A 

legtöbb növényfaj esetében leg-

alább 6 visszakeresztezésre (BC1-6) 

van szükség a kívánt cél eléréséhez, 

ami évente egy generációval szá-

molva 6, kettővel 3 évet vesz igény-

be. Kétféle változatát alkalmazhat-

juk, azt, amiben egyáltalán nincs 

szükség molekuláris vizsgálatokra 

(keresztezés és hagyományos sze-

lekció), vagy azt melyben a moleku-

láris vizsgálatok alkalmazása (ke-

resztezés és molekuláris szelekció) 

olcsóbbá, pontosabbá és gyorsabbá 

tesz a GM-fajtajelölt előállítását. 

A/ Keresztezés és 
hagyományos szelekció (2/B., 
3. ábra)

Minden egyes visszakeresztezett 

populációban a szelekciót három 
irányba kell végezni, egyrészt a 

markergénre és a kódolt gazdasá-

gilag jelentős tulajdonságra, más-

részt az eredeti fajta fenotípusára. 
A legfontosabb a markergénre tör-

ténő szelekció. Ennek érdekében 

minden egyes generációt, lehetőleg 

még a tenyészidő elején le kell per-

metezni a Finale herbiciddel. Azok 

a növények, melyek nem tartalmaz-

zák a markergént, érzékenyek lesz-

nek a vegyszerre és elpusztulnak. 

Ez azt bizonyítja, hogy nem tartal-

mazzák a gazdaságilag jelentős gént 

sem, ami a markergénhez van ka-

csolva. (Fontos tudnunk, hogy az 
expressziós vektorba az esetek több-
ségében két gén van beépítve, az 
egyik a markergén, a másik a gaz-
daságilag jelentős tulajdonság gén-
je. Mivel a két gén egy vektorba van 
építve, a szexuális szaporodás fo-
lyamán nem válnak szét (nem ha-
sadnak), tehát együtt öröklődnek 
(lásd A transzgén és funkciói című 

7. rész 2. ábráját, Agrofórum, 2011. 

január). 

A túlélő egyedeknek tehát rendel-

kezniük kell a kívánt génnel is, és 

ezeket kell a tenyészidő folyamán, a 

fenotípus alapján az eredeti fajta 

legfontosabb bélyegeire szelektálni. 

Ezeken kell továbbá a gazdaságilag 

jelentős gén működésének szintjét 

is meghatározni és az alapján továb-

bi szelekciót végezni. Ezzel a három 

szelekcióval tehát minden generáci-

óban ki tudjuk választani azokat az 

egyedeket, melyeket érdemes újra 

visszakeresztezni az eredeti fajtával. 

Ezek az egyedek tehát tartalmazzák 

a transzgént, a kívánt gén működé-

se megfelelő színvonalú és a növé-

nyek morfológiai tulajdonságai az 

adott visszakeresztezés szintjének 

megfelelően, lehető legjobban ha-

sonlítanak a kiinduló fajtáéhoz. Ez a 

munka azonban a legtöbb növény-

faj esetében már szántóföldi vizsgá-

latokat igényel, ami kibocsátásnak 

számít, tehát Géntechnológiai Ható-

sági Engedélyhez kötött.

A 3. ábrán az egyes visszakeresz-

tezések és szelekció okozta válto-

zást, az egyes BC populációk (BC 

1-6) kromoszómáiban, a hagyomá-

nyos fajta (A) kromoszómáit repre-

zentáló piros szín arányának növe-

kedése jelzi. Hat BC ciklus után 

végül visszakapjuk az eredeti fajtán-

kat, pontosabban annak 

transzgénikus (GM) változatát, ami 

3. ábra  
Transzgén átvitelének sémája keresztezéssel és rögzítése a markergénre 

és a fenotípusra történő szelekcióval
A nemesítő fajtájának (A, piros kromoszómák) keresztezése transzgénikus (GM) 
vonallal (B, kék kromoszómák),  majd az F1 visszakeresztezése (back-cross) az A 

szülővel 6 generáción keresztül (BC 1-6). Közben folyamatos fenotípusos szelekció 
a markergénre, a  nemesítő fajtájának tulajdonságaira  és a transzgén által kódolt 
bélyegre. A hatodik visszakeresztezés után visszakapjuk a nemesítő fajtáját (A és 

piros kromoszómák), ami már a transzgént (kék csillag) is tartalmazza.  
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már rendelkezik az új tulajdonság-

gal. A 3. ábrán ezt az egyik kromo-

szómán megmaradó kékszínű – 

GMO donorból származó – csillaggal 

jelölt szegmens jelzi. Mivel a szelek-

ció csak a fenotípusra korlátozó-

dott, más kromoszómákon is ma-

radhatott donor szegmens, amit 

szintén a kék szín bizonyít.

A kész GM-fajtajelölteket ezt köve-

tően fel kell szaporítani és szántó-

földi összehasonlító kísérletekben 

vizsgálni (1. kép). A szántóföldi vizs-

gálatokra ebben az esetben is enge-

délyt kell kérni a Géntechnológiai 

Hatóságtól, mivel az szabadföldi ki-

bocsátásnak számít. A további lépé-

sek (fajtaminősítés, fajtaelismerés, 

hatósági engedélyezés, kockázat 

elemzések, forgalomba hozatal) 

megegyeznek az előző „Eredeti 

géntechnológiai fejlesztésű GM-faj-

ta előállítása” c. 13. részben írtakkal 

(Agrofórum, 2011. június). Ezekkel 

kapcsolatos feladatok ott olvasha-

tók. 

A„Keresztezés és Hagyományos 
Szelekció” az a nemesítési mód-
szer, mellyel egy hagyományos ne-
mesítő, anélkül is előállíthatja sa-
ját fajtájának transzgénikus 
változatát, hogy a molekuláris ge-
netika és géntechnológia módsze-
rei, technikái közül bármelyiket is 
használta volna. 

B/ Keresztezés és molekuláris 
szelekció (2/B és 4. ábra)

Természetesen a visszakeresztezé-

ses nemesítés során is alkalmazha-

tunk molekuláris módszereket, ami 

azt jelenti, hogy a transzgén jelenlé-

tét, vagy hiányát molekuláris marke-

rekkel is bizonyíthatjuk. Ezek a 

módszerek nagyon hasonlóak a 

transzgén integrációjának bizonyí-

tásakor már bemutatott technikák-

hoz (lásd a sorozat 11. részében, 

Agrofórum 2011. május). 

Az előző pontban foglaltakhoz 

képest annyival módosul a vissza-
keresztezés folyamata, hogy a 
fenotípusos vizsgálatokat kiegé-
szítve, a transzgénhez kapcsolt mo-
lekuláris markerek jelenléte, vagy 
hiánya alapján is végzünk szelek-
ciót. A molekuláris szelekció azt bi-

zonyítja, hogy a vizsgált növények-

ből vett minta tartalmazza a 

transzgént. Mivel ez a molekuláris 
tesztelés csíranövény korban is elvé-
gezhető, a transzgénre történő sze-
lekció megelőzheti a szántóföldit. A 

fenotípusos szelekciót ebben az 

esetben már csak a transzgént bizto-

san tartalmazó növényeken kell el-

végezni. 

A 3. és 4. ábra nagyon hasonló, de 

végül mind a kettő ugyanazt ered-

ményezi, nevezetesen, hogy vissza-

kapjuk az eredeti fajtát, ami már 

4. ábra  
Transzgén átvitele keresztezéssel és rögzítése a markergénre és a fenotípusra 

történő szelekció mellett, a transzgénre történő molekuláris szelekcióval 
A nemesítő fajtájának (A és piros kromoszómák) keresztezése transzgénikus (GM) 

vonallal (B és  kék kromoszómák),  majd az F1 visszakeresztezése (back-cross) 
az A szülővel 3 generáción keresztül (BC 1-3). Közben folyamatos fenotípusos 

szelekció a markergénre és fenotípusos, valamint molekuláris szelekció a nemesítő 
fajtájának tulajdonságaira és a transzgénre. A harmadik visszakeresztezés után 

visszakapjuk a nemesítő fajtáját (A és piros kromoszómák), ami már a transzgént 
(kék csillag) is tartalmazza.

A Finale herbicid rezisztencia gén (pat) keresztezéses átvitelének 
különböző BC fázisaiban lévő búzatörzsek szántóföldi kisparcellás 

kísérlete, a herbicid kezelést követően. A transzgént nem tartalmazó 
törzsek, és a hagyományos fajták érzékenyek a gyomirtó szerre. (Pauk J., 

Kertész Z. és mts. kísérlete; Gabonakutató Kft. Szeged)
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rendelkezik a transzgénnel, tehát az 

új tulajdonsággal. A különbség csak 

annyi, hogy a molekuláris marke-
rek felhasználása esetén sokkal 
gyorsabban, már a BC 3-ban érjük 
el a célt, a módosított új GM-fajtaje-
löltet, és annak genomja semmi 

mást, csak a transzgént kódoló do-

nor DNS fragmentumot tartalmazza 

(4. ábra).

Természetesen a GM-fajtajelölt to-

vábbi vizsgálataira, minősítésére, 

hatósági engedélyezésére, kockázat 

elemzésére, és forgalomba hozata-

lára ugyanazok a feladatok, szabá-

lyok és előírások vonatkoznak, me-

lyeket részletesen az „Eredeti 

géntechnológiai fejlesztésű GM-faj-

ta előállítása” c. 13. rész tartalmazza 

(Agrofórum, 2011. június).

C/Homozigóta GM-fajta/
vonal előállítása (5. ábra)

A keresztezéses géntranszfer ese-

tében, mivel a visszakeresztezés a 

nemesítő hagyományos fajtájával 

történik, ami nem tartalmazza a 

transzgént, a BC 3-6 után kapott 

GM-fajtajelölt heterozigóta formá-

ban (1 kópiában) fogja tartalmazni 

a transzgént (5./1. ábra). Ennek az a 

következménye, hogy ivarsejtjeinek 

csak fele fogja a transzgént tartal-

mazni, tehát az utódok hasadni fog-

nak a módosított tulajdonságra 

(5./2., 3. ábra).

Abban az esetben, ha egy hibrid-
növény szülővonalába vittük be a 
transzgént, tehát a vonalunkat ke-

resztezési partnerként is fel kíván-

juk használni (pl. hibrid-előállítás-

ban szülővonalként) a transzgént a 
vonalunkban homozigóta állapot-
ba kell hoznunk. A homozigótaság 

kialakítása a keresztezéssel átvitt 

transzgént tartalmazó vonalban, 

vagy fajtában öntermékenyítéssel 
kombinált molekuláris szelekció-
val alakítható ki (5./4., 5. ábra).

Ez azt jelenti, hogy minden homo-

zigóta egyedben a transzgénnek 2 

kópiája lesz jelen, emiatt minden 

ivarsejtje a transzgénből l kópiát 

tartalmazni fog (5./6. ábra). Ezzel 

biztosíthatjuk, hogy a hibridvető-

mag előállításakor, tehát a két szülő-

vonal keresztezését követően ka-

pott F
1
 vetőmagból kelt minden 

egyes növény a transzgénből is fog 

legalább 1 kópiát tartalmazni. Tehát 

a hibrid minden egyedében meg 

fog jelenni a gén által kódolt tulaj-

donság. 

Akkor is homozigóta állapotba 
kell hoznunk a transzgént, ha egy 
hagyományos fajtával dolgozunk. 
Ebben az esetben a homozigóta ál-
lapot lesz a garanciája annak, 
hogy a transzgén, a fajta fenntartá-
sa és felszaporítása folyamán ne 
hasadjon. Ezzel elérhetjük, hogy a 

fajta (populáció) minden egyede 

legalább egy kópiában tartalmazza 

a transzgént, tehát minden egyedé-

ben megjelenjen a transzgén által 

kódolt tulajdonság. 

A transzgén átvitele keresztezés-

sel megteremti az elvi lehetőségét 

annak, hogy a különböző GM-vona-

lakban lévő homozigóta állapotú 

transzgéneket a GM-vonalak keresz-

tezésével egy fajtában egyesítsük, 

ezzel a gének számát egy fajtában 

növelhessük. A többgénes fajták és 

hibridek előállításáról és a transzgé-

nek „halmozásáról” lesz szó a követ-

kező részben.

5. ábra  
Heterozigóta (T0) vonal/fajta homozigóta változatának (TT) előállítása  

A heterozigóta vonalak (1) keresztezéséből kapott gaméták (2) kombinációi (3) 
közül a homozigóta (TT) növények molekuláris azonosítása és szelekciója (4) majd 

felszaporítása (5). A homozigóta vonal/fajta minden gamétája tartalmazza a 
transzgén (T) egy kópiáját (6), ezért a következő generáció (vetőmag) minden 

egyede rendelkezni fog a GM-tulajdonsággal. (T: transzgén, 0: transzgén hiányzik)


